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Basartidende
Så er basaren vel overstået og det 
var fantastisk at opleve den store 
opbakning. Vi ved, at der er lagt et 
kæmpe stykke arbejde i at dette 
projekt lykkedes så godt fra alle 
forældres, elevers og læreres side. 
Vi håber, at I er kommet vel igennem 
basarens glæder og udfordringer og 
at I syntes, at det har været det hele 
værd. Vi oplevede, at det var en 
rigtig dejlig dag med en både festlig 
og hyggelig stemning, masser af fin 
optræden, bjerge af dejlige gaver, 
mange hjemmelavede, og dertil 
utallige muligheder for at få noget 
godt til ganen. Alt hvad en god basar 
bør indeholde.

Efterbasarmøde
Vi afholder efterbasarmøde tirsdag d. 
16. januar i 4. klasses lokale kl. 19.
Vi vil der evaluere basaren og 
modtager gerne ris og ros og ideer til 

Amerikansk lotteri

Der er i år mange uafhentede gevinster. 
De udtrukne lodder på disse er:

Gavekort til Stinne Gorell strik:
Lyseblå serie nr. 32

Gavekort til “Glud Tapas”:
Blåprikket serie nr. 5

Lammeskind: 
Lysegrøn serie nr. 157

Billetter til Stars:
Rød og hvidstribet serie:
Koncert med Marie Key: nr. 166
Koncert med Hush: nr. 150

Gevinsterne vil ligge på kontoret indtil 
juleferien

nye eller anderledes tiltag.
Alle er velkomne.
Husk at afhente jeres fade, skåle, potter og 
pander og andet i skolens køkken.
Med venlig hilsen 
Basarudvalget
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Basarregnskab 2016

Aktivitet

Kaffestue
Randis bod
Håndarbejde
Popcorn 8. kl.
Julegaveværksted
Bolsjer 9 kl.  
Pizza og Suppebod
Bogsalg
Adventskranse
Grøntsagsbod
Naturaliebod
Ponyridning
Tombola
Fiskedam
Lotteri 
Spøgelseshus
Stenbod
Dukketeater
Nissegrotte
Aftensmad
Musikcafé
Vaffelbod 
10. klasse
Kalendersalg
Smedje

                                                                                                                   
netto total

 18.281,00 
 4.930,00 

 19.369,00 
 3.014,00 

 950,00 
 3.935,00 
 8.469,00 

 18.951,00 
 10.665,00 

 1.527,00 
 9.690,50 

 655,00 
 20.088,00 

 2.225,00 
 5.078,00 
 1.404,00 
 5.737,00 

 600,00 
 3.270,50 
 6.869,00 
 1.937,50 
 1.034,50 
 3.159,50 
 4.150,00 

 400,00 

 

156.389,50 

netto total

 20.727,00 
 -   

 20.152,00 
 2.371,00 

 610,00 
 8.107,50 

 -   
 12.322,00 
 17.785,00 

 7.356,00 
 1.491,50 
 9.757,00 
 1.007,00 

 27.125,00 
 2.988,50 
 3.814,00 
 2.204,50 
 9.622,50 

 810,00 
 2.237,00 
 6.300,00 
 1.585,00 
 1.765,00 
 4.979,00 

 7.270,00 
 -   

 1.782,00 
 174.168,50 

Basarregnskab 
2017

Aktivitet

Kaffestue

Håndarbejde
Popcorn
Julegaveværksted
Bolsjer 9 kl.  

Suppe
Bogsalg
Adventskranse
Grøntsagsbod
Naturaliebod
Ponyridning
Tombola
Fiskedam
Lotteri 
Spøgelseshus
Stenbod
Dukketeater
Nissegrotte
Aftensmad
Musikcafé
Vaffelbod 
10. klasse

Kalendersalg

E.p.
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ADVENTSSPIRAL
I morgen, torsdag går eleverne i adventsspiral

Viadukten ved skolen er spærret for 
biler i denne uge.
Fodgængere, cyklister og busser kan 
passere.
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7. december
Eleverne går i adventsspiral

20. dec - 7. januar
Juleferie

16. januar
Efter-basar-møde i 4. klasses 
lokale kl. 19.00

i

Modtagelse af skolebladet på 
e-mail
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af 
ROS på e-mail. (For tiden delvis ude af drift)
Det gøres på
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen,
hvor der også kan laves afmelding/
ændringer.
Det er nu også muligt at læse og 
downloade skolebladet samme sted.

Kontaktudvalget
På skolen er klasselæreren den 
naturlige kontaktperson for forældrene, 
men derudover har vi et såkaldt 
kontaktudvalg, som forældre kan 
henvende sig til, hvis der er 
skolemæssige spørgsmål eller 
problemer, som det ikke er muligt eller 
ønskeligt at drøfte med klasselæreren.                              
Udvalget sammensættes ud fra den 
aktuelle situation.

Kontaktudvalgets medlemmer:

Fra lærerkollegiet:
Anette Bjerregaard
20 45 60 24
Vibeke Skamriis
20 14 08 18

Fra bestyrelsen:
Jan Jaap Cramer:

   24 76 41 93

Glemmetøj
Kassen med glemt tøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

       
Brug af fotos, artikler og andet 
materiale fra ROS.
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
“Rundt om Skolen”

Kalenderen
&

Andre ting

http://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

